Biharugra
Bihari Madárvárta
5538 Biharugra
Tel.: +36-30/687-0816
E-mail: madarvarta@kmnp.hu
Fh: 46 fő

Bucsa
Malom Vendégház
5527 Bucsa, Kossuth u 6.
Tel.: +36-70/3285-738
E-mail: hogyenevendeghaz@gmail.com
Fh.: 9 fő

Dévaványa
Kurucz Porta (ifj. sz.)
5510 Dévaványa, Dózsa Gy. u. 18.
Tel.: +36-20/977-5045
E-mail: kuruczporta@citromail.hu
Honlap: www.kuruczporta.hu
Fh.: 25 fő
Városi Önkormányzat
Strandfürdő és Gyógyászat,
Gyermek- és ifjúsági tábor, kemping
5510 Dévaványa, Sport u. 5.
Tel.: +36-66/483-127
E-mail: dvfurdo@internet-x.hu;
dvfurdo@gmail.com
Honlap: www.devavanya.hu;
www.vanyastrand.hu
Fh.: 46 fő

Füzesgyarmat
Füzesgyarmati Kastélypark
Fürdő és Üdülőházak
5525 Füzesgyarmat, Kossuth u. 88.
Tel.: +36-66/491-148
E-mail: kastelyfurdo@fuzestv.hu
Honlap: www.kastelyfurdo.hu
Fh.: 43 fő
Kiskastély Fogadó-Étterem
5525 Füzesgyarmat, Kossuth u. 88/a
Tel.: +36-30/372-3634
E-mail: kiskastely@gmail.com
Honlap: www.kiskastely.hu
Fh.: 20 fő

Éva Vendégház, Gali Istvánné
5525 Füzesgyarmat, Dobó u. 55.
Tel.: +36-30/525-6371; +36-30/265-7492
E-mail: galimihaly@gmail.com
Fh.: 10 fő
Galambos Ház, Galambos Sándor
5525 Füzesgyarmat, Ady E. u. 64.
Tel.: +36-30/383-5920
Fh.: 6 fő
Békavár, Nagyné Banadics Anikó
5525 Füzesgyarmat, Kont u. 50 /a
Tel.: +36-66/400-889; +36-70/369-9026
E-mail: beka.var@freemail.hu
Fh.: 9 fh.
Füzes Vendégház
5525 Füzesgyarmat, Árpád u. 47. sz.
Tel.: +36-66/401-811
E-mail: fuzesvendeghaz@fuzestv.hu
Web: www.fuzesvendeghaz.fuzestv.hu
Fh.: 9 fő

Körösnagyharsány
Alkotóház Gyermek és Ifjúsági Tábor
5539 Körösnagyharsány, Petőfi u. 3.
Tel.: +36-30/317-7071
E-mail: gymilona@freemail.hu
Fh.: 32 fő

Körösújfalu
Körösújfalui Vendégház
5536 Körösújfalu, Fő u. 12.
Tel.: +36-66/479-096; +36-66/479-018
E-mail: kozossegihaz@korosujfalu.hu,
balogh.krisztian@postafiok.hu
Fh.: 4 fő

Vidratanya Panzió és Étterem,
Dr. Tabiné Seprenyi Magdolna, Fábián Béla
5520 Szeghalom – Fokköz
Tel.: +36-30/488-3801; +36-30/998-8149
E-mail: tasema@freemail.hu
Honlap: www.vidratanya.hu
Fh.: 40 fő

A felfedezésre váró Körös-Sárrét

Várhelyi Ifjúsági Tábor és
Szabadidő Központ (ifj. sz.), Nagyné Hajdú Erzsébet
5520 Szeghalom, Várhely (Tildy u. 30)
Tel.: +36-66/371-542
Fh.: 60 fő
PAG-SZESZI Kollégium
5520 Szeghalom, Ady E. u. 1/A
Tel.: +36-66/371-936, +36-66/371-753
E-mail: szanai@freemail.hu
Fh.: 53 fő

Vésztő
Varietas Vendégház
5530 Vésztő, Wesselényi u. 1.
Tel.: +36-20/977-4416
E-mail: info@varietas-vendeglo.hu
Fh.: 8 fő
Napvirág Vendégház
Bútor- és Kerámiafestő Műhely
Molnár Anikó
KREACIO-ART Kft.
5530 Wesselényi u. 19.
Tel.: +36-30/6767-454
E-mail: info@kreacio-art.hu
Fh.: 4 fő

Zsadány
Vendégház Zsadány
5537 Zsadány, Hámán K. krt. 64.
Tel.: +36-66/497-100; +36-66/497-151
www.zsadany.hu
Fh: 7 fő

Szeghalom
Lakatos Sándor, Vállalkozói Központ & Étterem
5520 Szeghalom, Tildy Z. u. 7.
Tel./Fax: +36-66/473-483
E-mail: kriszta1121@freemail.hu
Fh.: 30 fő

5525 Füzesgyarmat, Kossuth u. 89.
Telefon/fax: +36-66/470-395 E-mail: fuzesgyarmat@tourinform.hu

www.sarretitura.hu

Impresszum:
Kiadja: Körös-Sárrét Turizmusáért Egyesület;
Telefon/fax: +36-66/470-395; E-mail: kstedoc@gmail.com;
Felelős kiadó: Kláricz János
Szerkesztő: Tőkésné Gali Mónika
A kiadvány a támogatásával valósult meg.

kastélyok és kúriák

Kedves Sárrétre Látogató, Kedves Túrázók!
Kis kiadványunkkal szeretnénk felkelteni érdeklődésüket,
egyben tájékozódási lehetőséget biztosítani a Sárrét eddig
kevésbé ismert arcáról, a hajdani nagy múltú nemesi családok
emlékét őrző kastélyok, kúriák bemutatásával. A kerékpáros,
motoros és autós kirándulások során évszázadok emlékét őrző
épületek egész sorával találkozhatnak. Sárrétünknek nincs
középkort idéző vára, várkastélya, hiszen ha ezek voltak is,
mint földből emelt palánkok elenyésztek a történelem örök
malmában. Helyettük hangulatos, főként klasszicizáló
kastélyok idézik a 18. és 19. század fordulójának hangulatát.
Az épületek nem egy esetben történelmi események színes
környezetét adták, így a magyar gazdaság-, kultúra- és politika
történet neves alakjainak életébe nyújtanak bepillantást,
idézik azt fel. A Wenckheimek, Szlávyak, Bölönyek mind ott
voltak az országot, a Sárrétet formáló események élvonalában.
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A „kastélytúra” jó alkalom arra, hogy tájunk természeti
szépségével közvetlen kapcsolatba kerüljenek, ezen azt értve,
hogy nem csak a „megmaradt” Sárrétről, de annak
megőrzéséről is képet kaphassanak, megismerhessék azokat a
helyeket, melyek a régi gazdag vadvilág utolsó menedékei a
21. században.
Kirándulásuk során szeretettel ajánljuk figyelmükbe a
Berettyó és a Körösök tiszta vizét, a holtágak vadregényes
tájainak
felfedezését,
ismerkedjen
meg
térségünk
madárvilágával, s gyógyuljon kiváló termálvizű strandjainkon.
Élményekben gazdag kirándulást kívánunk!

KÖRÖS-SÁRRÉT TURIZMUSÁÉRT EGYESÜLET
Iroda: 5525 Füzesgyarmat, Kossuth u. 89.
Telefon/ fax: +36-66/470-395
E-mail: kstedoc@gmail.com
www.sarretitura.hu
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Báró Wenckheim-, gróf Meran-kastély
Körösladány, Wenckheim Béla u. 5.
A báró Wenckheim család által építtetett kastély id. Czigler Antal
tervei alapján 1803-1805 között készült copf stílusban. Eredetileg 39
szobából és 23 egyéb helyiségből állt. A földszintes épület utcafrontjára
páros lizénákkal tagolt, 25 zsalugáteres ablak nyílott. A középső részen
elhelyezkedő kétszárnyas, zsalulemezes, kosáríves záródású főbejárat fölött
háromszögletű, tárcsadíszes oromfal látható. A kastélyhoz 8 holdas park,
illetve 26 ló számára istálló, valamint 30 kocsit befogadó szín tartozott. A
vidéki kastélyokat kritikus szemmel vizsgáló gróf Széchenyi István „kedves
otthonként” említette. 1864 és 1884 között Pollack Mihály tervei szerint
építették át. A báró Wenckheim család férfiági kihalása után, házasság
révén 1913-ban került a gróf Meran család birtokába. A kastélyt 1944-ben
kifosztották. 1951-től az általános iskola kapott helyet benne. Az átalakítás
jelentős változtatásokat eredményezett, azonban néhány biedermeier
stílusú, intarziás ajtó és ablakkeret, parkettázat fennmaradt. 2011-re
fejeződött be a felújítása, melynek köszönhetően a belső falfestés is
restaurálásra került.

Bejelentkezés előzetes egyeztetés alapján:
Elérhetőség:
Körösladányi Helytörténeti Gyűjtemények Háza,
5516 Körösladány, Petőfi tér 4.
Tel.: +36-66-475-171.
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Gróf Sztáray- és gróf Csáky-kúria
Körösladány, Petőfi Sándor tér 2.

A kúria eredetileg a báró Wenckheim-kastély tartozékaként tiszttartói
laknak készült. Örökség folytán 1931-ben került gróf Csáky Imréné
Sztáray Mária grófnő birtokába. Az új tulajdonos 1935-36-ban
átalakíttatta és kibővíttette az épületet. Ekkor a tetőtérben is
padlásszobákat létesítettek, melyek elé teraszt, a tetőzetre négyzetes tornyot
emeltettek kis kupolával. Összesen 15 szoba volt benne. A földszintről
díszes falépcső vezetett a fenti lakrészbe, amelynek szobáiba egyszerű
parasztbútorok kerültek. Az ajtókat a grófnő által festett magyaros
motívumok díszítették. A kúriát a helybeliek „kiskastély” néven is
emlegették, amit főként a vadászidényben látogatott a házaspár, s ahol
baráti összejöveteleket is tartottak. 1939-ben itt forgatták a Szlatinay
Sándor rendezte „Bercsényi huszárok” című film egyes jeleneteit, többek
között Szeleczky Zita és Csortos Gyula szereplésével. 1944-ben a kúriát
feltörték és kifosztották, súlyos károkat okozva. 1960-ban kultúrházzá
alakították át, amit 1965-től szabadtéri színpaddal és mozival is
kibővítettek. 2005-ben felújították.

Bejelentkezés előzetes egyeztetés alapján:
Elérhetőség:
Dr. Asztalos Miklós Művelődési Ház,
5516 Körösladány, Petőfi tér 2.
Tel.: +36-66-474-041
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Gróf Wenckheim-kúria (Vadászház)
Vésztő, Kertmeg major
Wenckheim Antal halála után fia, gróf Wenckheim Dénes vette át a
dobozi, vésztői, részben a szeghalmi és füzesgyarmati birtokok irányítását.
1896-ban feleségül vette másod-unokatestvérét, Wenckheim Friderikát. A
vésztő-kertmegi uradalomban már édesatyja jól menő vadgazdálkodást
honosított meg. Ezt Dénes azzal fejlesztette tovább, hogy az uradalom
földjéből „kisbérleményként” 1200 hold földet engedett át a birtok
alkalmazottainak. Ezzel egy időben felépült a ma is álló kúria. A nép úgy
őrizte meg mind máig a „kastély” építését, hogy azt feleségének emeltette.
A kastélyban megfordult békési népdalgyűjtő útján Bartók Béla is.
Napjainkban a helyi vadásztársaság gondozásában lévő épület határainkon
túlról is fogadja a vadászatra érkezőket.

Bejelentkezés előzetes egyeztetés alapján:
Elérhetőség:
Varietas Vendéglő, Garzó István
5530 Vésztő, Báthori u. 1/a
E-mail: info@varietasvendeglo.hu
Tel: +36-20-977-4416
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A Bölöny-kúria
Biharugra központjában áll a 19. század közepén klasszicista stílusban
épült Bölöny-kúria. Ezen a helyen már ennek az épületnek a megépülése
előtt is több évszázadon át hol kisebb, hol nagyobb nemesi kúria állt. A
tulajdonos, nagybölöni Bölöny József 1911-ben a református
egyházközségnek ajándékozza az épületet, azzal a kikötéssel, hogy „az
folyton iskola maradjon, ahol a gyermekek csak jót és hasznos dolgot
tanulhatnak, és ezzel hasznos polgárai lehessenek a magyar hazának.”
A húszas évek végére sem az egyház, sem a község költségvetése nem
bírta el az iskola fenntartásának terhét az akkori viszonyok között. Ezért
1932-ben az itteni református jellegű népiskola állami kezelésbe került.
1939-ben az épület nyugati oldalán levő tanítói lakást a keleti oldalon,
a másik lakás fölé emeletként helyezték el, és az épület nyugati oldalán
kialakították a negyedik tantermet. A rohamosan csökkenő gyereklétszám
miatt a 2002-2003-as tanév volt az utolsó, amelyben oktatás folyt az
épületben.
Az egykori kúria jelenleg a közösségi ház szerepét tölti be a településen.

Bejelentkezés előzetes egyeztetés alapján:
Elérhetőség:
Szoboszlai Zoltán
E-mail: szoboszlai.zoli@gmail.com
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Schwartz – Fried Kastély
Zsadány, Fancsika 83.
Schwartz Ábrahám Ferenc fia költözött ki a több, mint 1700 hektáros
fancsikai birtok központjában lévő, a 19. század első felében klasszicista
stílusban épült oszlopos homlokzatú kastélyba. 1914-ben leányát Fried
Ignác nagyváradi kereskedő vette feleségül és jutott a birtokhoz. 1914-től
szerteágazó gazdálkodást folytatott. A birtokon malmot, tejfeldolgozó
üzemet hozott létre. Az itt készült sajtot még Svájcba is szállították. 1944.
október 6-án a kastély és környezete a német Ameiser harccsoport védelmi
állása lett, akik huszonnégy órai harc után kitörtek a szovjet bekerítésből.
A kastély berendezését a lakosság széthordta. 1946 és 1975 között tanyasi
iskola működött az épületben. A rendszerváltás után a volt
termelőszövetkezeti földeket kiosztották, a kastély magára maradt. Jelenleg
romos állapotában fogadja az arra járót.

Bejelentkezés előzetes egyeztetés alapján:
Elérhetőség:
IKSZT Művelődési Ház, Nagy Sándor
5537 Zsadány, Béke út 88,
Telefon:+36-66 - 497 362
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Gróf Kárász-kastély

Szeghalom, Ady Endre u. 1.
Az építtető III. horgosi és szentpéteri gróf Kárász Miklós – a hét fős titkos
királyi tábla tagja – volt, aki 1809-ben feleségül vette a körösladányi uradalom
felének örökösnőjét, Wenckheim Henriettát. Az ifjú pár előbb a mezőberényi
Wenckheim kastélyban telepedett le. Ennek ismeretében a kastély építésének
dátumát 1840. előtti időre kell tennünk, mert Kárász Miklós ebben az
esztendőben hunyt el. A kétszintes, kelet-nyugat tengelyű, közepén a szinteket
átfogó toszkán oszlopos szárazbejáróval épített kastély koraeklektikus stílusban
épült. Az örökös, gróf Kárász Imre, aki az év nagy részét már Szeghalmon
töltötte, az 1870-es években Ybl Miklós tervei alapján az épület keleti végét egy
keresztszárnnyal bővítette, ugyanakkor egy kétszintes zenepavilont is építtetett
a kastély tőszomszédságában. A keresztszárny tetejét üveggel fedték le
csillagvizsgáló céljából. A kastélyt és parkját az utcától romantikus várfal-szerű
kerítés és téglaburkolatos vizesárok választotta el. Az épületet 1944. október
7-én a fosztogató helyi lakosság felgyújtotta, amelynek következtében
kétharmada kiégett. A keleti (Ybl Miklós) szárnyat 1945-ben renoválták. Itt
helyezték el a járási internáló tábort. 1946-ban az épületet mezőgazdasági
iskola, majd 1954-ben középiskolai leánykollégium céljaira alakították át.
Kollégiumi szerepét rövid felújítási szünettel napjainkig megtartotta.
Bejelentkezés előzetes egyeztetés alapján:
Elérhetőség:
5520 Szeghalom, Ady E. u. 1/A
Tel: +36-66-371-936
E-mail: szanai@freemail.hu
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D’Orsay-kastély (Wenckheim-Festetics-kastély)
Szeghalom, Nagy Miklós utca 2. (Sétakert)
A leendő kastély „magját” báró Wenckheim Xavér Ferenc vetette el,
mikor szeghalmi birtokán dézsmapincét és magtárat, valamint kasznár
lakot, illetve az úriszék tartása idejére saját céljára kúriát építtetett 1792 és
1805 között. Az épületek tervezője a gyulai Ziegler Antal, a Wenckheimek
„házi építésze” volt. Wenckheim Franciska 1814-ban nőül ment tolnai
Festetics Vince grófhoz, aki 1840-re a park felőli volt intézői kúriát több
helyiséggel és klasszicista négy oszlopos szárazbejáróval bővítette ki.
1856-ban leányukat, Felíciát feleségül vette gróf D’Orsay Emil lovag. A
gróf a kastély két szárnyát az 1860-as évek közepén összeköttette, az épület
közepén faoszlopos tornác nyílt a parkra. Ezzel az átalakítással kapott
romantikus jegyeket a kastély. A D’Orsay-lányokat Erkel László tanította
zenére, az ő kérésükre szakított a gyulai dalárdával. A kastélyhoz tartozó
közel 8 hektáros parkot Biszterszky Gyula folyószabályozási mérnök
tervezte. A park utolsó tanúja az épület szomszédságában (a mai óvoda
udvarán) álló védett kocsányos tölgy. A kastélyt Péter András községi bíró
1884-ben községháza céljára vásárolta meg, amely itt működött 1969-ig.
2011-től a Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális
Gyűjtemény lakja a felújított épületet.

Bejelentkezés előzetes egyeztetés alapján:
Elérhetőség:
Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti Közérdekű Muzeális Gyűjtemény
5520 Szeghalom, Nagy Miklós u. 2
Tel.: +36-66-371-953
E-mail: konyvtar.szeghalom@gmail.com
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Wekerle-kúria

Szeghalom, Töviskes major
Az épület több fázison keresztül nyerte el mai formáját. Eredetileg intézői
lakásnak építtette Kárász Imre, miután nővére, Fejérváryné szeghalmi
illetőségét eladta neki 1846-ban. Ezt követően további bővítésekre került sor a
klasszicizáló elemekkel rendelkező épületen, amelyek következtében
oszlopos-boltíves szárazbejárójának homlokzatán és az épületfront mögött
szimmetrikusan hozzáépített kiszolgáló szárnyak tűzfalain (ezzel nyerte el mai
belső udvaros alaprajzát az épület) fogazott romantikus stílusjegyeket adó
díszítés látható. Az így kialakult kastélyszerű épület a vadászidényben jutott
fontos szerephez. 1895-ben (a bérlet letelte után) IV. Kárász Miklóstól Wekerle
Sándor akkori pénzügyminiszter vásárolta meg a két birtoktestet, melyek
központja lett Töviskes. Wekerle Sándor felesége nyaranta járt a szeghalmi
birtokra a gazdasági ügyeket intézni. A birtokot 1922-ben (Wekerle Sándor
halála után) a feleség áruba bocsátotta. A kúria iskolaként, később a Békés
megyében elsők között létrehozott Állami Gazdaság központjaként szolgált az
1989-es rendszerváltásig. Jelenleg lakóépületként funkcionál, s csak kívülről
tekinthető meg.

További információ:
Kele József
5525 Szeghalom, Tildy u. 14.
+36-66-371-561
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Gróf Blankenstein-kastély
Füzesgyarmat, Kossuth u.
Gróf Blankenstein Henrik-Lajos 1817-ben feleségül vette báró
Wenckheim Xavér Ferenc leányát, Karolinát. Így a korábban a „békési
rátához” csatolt Füzesgyarmat és Bucsa jelentős részének birtokába jutott.
A korábban itt lévő intézői lakot kastéllyá alakították át 1818-ban. A
klasszicizáló épület észak-dél tengelyű, nyugati oldalának közepén a parkra
néző toszkán oszlopos szárazbejáróval és hatalmas parkjával Füzesgyarmat
dísze volt. Érdekes emléke a kastély szomszédságában 1821-ben emelt
hangulatos kis kápolna. A kastély utolsó birtokosa Blankenstein Pál volt,
aki a háború közeledtével elhagyta a községet. 1944. október 7-én a
Füzesgyarmatot elfoglaló szovjet csapatok rágyújtották a kastélyt az ott
meghúzódó, egységüktől lemaradt magyar honvédekre. Tégláit 1946-47
folyamán széthordták. A kastély emlékét a parkjában kialakított, messze
földön híres Kastélypark Fürdő őrzi.

Bejelentkezés előzetes egyeztetés alapján:
Elérhetőség:
Tourinform Iroda
5525 Füzesgyarmat, Kossuth u. 89
E-mail: fuzesgyarmat@tourinform.hu
Tel: +36-66-470-395
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Gróf Weckheim-kúria
Kertészsziget, Akasztó major

Wenckheim Szeraf Ferenc gróf halála után (1838) a füzesgyarmati
uradalom örököse Wenckheim Antal gróf lett. Az akasztói-kerekszigeti
birtoktest központja Akasztó majorban lett kialakítva, ezért az 1840-es évek
végén itt épült az intézői lakás céljait szolgáló épület. Wenckheim Antal halála
után 1906-1907-ben a birtok négy fia között oszlott meg. Az akasztói részt IV.
Ferenc gróf örökölte. A gazdaság központi épületén kisebb módosításokat
hajtott végre. Így épült az intézői lakhoz a kőkorlátos, boltíves fedett terasz. Az
akasztói uradalmat 1946-ban államosították, ahol később állami gazdasági
központot alakítottak ki. 1949-től a pusztai gazdasági vasutakat összekötötték,
melyek a normál nyomtávú fővonalhoz Szeghalomnál csatlakoztak. A
rendszerváltás közeledtével és utána a kúria állapota mind jobban leromlott,
végül a terület új tulajdonosa, Balla Ferenc látott neki, hogy eredeti formáját
visszanyerve hangulatos pihenőhelyet biztosítson a Sárrétet járó
kirándulóknak.

Bejelentkezés előzetes egyeztetés alapján:
Balla Ferenc
Kertészsziget, Akasztó3
E-mail: ballaferenc53@freemail.hu
Tel.: 06-20 511 6213

